
 

 
Meeloop stagiair(e) professionals 
 
Ben jij een enthousiaste student met een voorliefde voor film? Vind je het leuk om evenementen 
te organiseren, en draag je graag bij aan de coördinatie van hét festival voor de korte film in 
Nederland? Ben je sociaal, goed in schrijven en lijkt het je leuk om in contact te komen met 
(inter)nationale filmprofessionals? Dan is Go Short op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 

Het professionals-team van Go Short verzorgt de het bezoek van ruim 500 nationale en 
internationale filmprofessionals aan het festival. Dit zijn bijvoorbeeld filmmakers, distributeurs en 
vertegenwoordigers van andere festivals. Als stagiair(e) ben je al in een vroeg stadium betrokken bij 
de voorbereiding en uitvoer van de professionals-afdeling. Je ben een aanspreekpunt voor de 
professionele gasten, helpt mee met de professionalscommunicatie en verwerkt accreditaties. Als 
dat bij je past, zal je bovendien veel ruimte krijgen om zelf initiatief te nemen, veel inhoudelijk mee 
te denken en verantwoordelijkheid te dragen. Tijdens het festival ontvang je “jouw” gasten aan de 
gastenbalie. Daarnaast vervul je de rol van host op activiteiten en denk je mee over de evaluatie en 
het gastenonderzoek. 
  
Jouw profiel 

• Je hebt groot hart voor film en volgt bij voorkeur een studie zoals filmwetenschappen, media 
en cultuur, algemene cultuurwetenschappen of iets vergelijkbaars; 

• Je bent enthousiast en bent niet bang om initiatief te nemen;  

• Je bent leergierig en creatief in het zoeken naar oplossingen; 

• Je hebt een flexibele werkinstelling en kan goed zelfstandig én in teamverband werken; 

• Je bent stressbestendig en kan doorpakken wanneer dingen anders lopen dan verwacht; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Engels als Nederlands; 

• Je hebt goede sociale vaardigheden en vindt het leuk om in contact te zijn met belangrijke 
stakeholders, internationale filmprofessionals en partners van het festival. 

 
Wonen in de omgeving Nijmegen is een pré. 
 

Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Het maakt ons niet 
uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Iedereen die denkt hier een bijdrage 
aan te kunnen leveren nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren. 
 

Over Go Short 
Go Short is het grootste kortefilmfestival van Nederland en is officieel erkend door belangrijke 
filmprijzen zoals de Oscars, BAFTA en EFA. Tijdens dit grote evenement vertonen we rond de 350 
korte films, bezoeken ruim 500 filmmakers en andere filmprofessionals het festival, werken we met 
150 vrijwilligers en ontvangen we meer dan 19.000 bezoekers! Op dit moment, maakt Go Short zich 
op voor haar 15de editie in april 2023. Naast het jaarlijkse festival in Nijmegen organiseren we nog 
tal van andere activiteiten door het jaar heen. Sinds 2019 vindt Go Short bijvoorbeeld ook in Arnhem 
plaats en wordt de Gelderland Film Pitch georganiseerd. We hebben een jong team, dat in de 
aanloop naar het festival uitgroeit tot zo’n 25 (project)medewerkers en negen stagiaires, waar jij er 
één van kunt zijn! Ga voor meer informatie naar: www.goshort.nl. 

http://www.goshort.nl/


 
Wij bieden 
Een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen, waar je opgenomen wordt 
in een hecht en jong team, waar veel waarde wordt gehecht aan gezelligheid en we samen lunchen.  
We bieden een leerzame stageperiode, waarbij je festivalervaring kan opdoen, kan leren hoe het 
Europese filmveld eruitziet en aan je eigen leerdoelen kunt werken. Uiteraard zal je dit doen onder 
persoonlijke en deskundige begeleiding. Verder bieden we een goede plek om je netwerk uit te 
breiden, zowel dankzij het contact met de makers en andere gasten maar ook door het werken in het 
Festivalhuis en ontmoetingen met partners waarmee we samenwerken. Tenslotte bieden we een 
passende stagevergoeding. 
 
Goed om te weten 
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar start bij voorkeur eind januari of begin 
februari, en loopt ongeveer tot en met mei. We gaan uit van een beschikbaarheid van gemiddeld 4 
dagen in de week. In de festivalperiode rekenen wij op een fulltime beschikbaarheid, en in rustigere 
periodes werk je 3 dagen per week. We gaan ervan uit dat je een ov-studentenkaart bezit en/of in 
Nijmegen woont. Voor uitzonderingen is er in overleg een beperkte reisvergoeding mogelijk. 
 
Meer informatie en reacties 
Geïnteresseerd in deze stage? Reageer dan snel en stuur een motivatie plus CV naar info@goshort.nl 
onder vermelding van ‘vacature meeloopstage professionals’. 
 
Go Short is een kleine en persoonlijke organisatie die graag direct contact heeft met 
geïnteresseerden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld. 
 
 


